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Tiskem dra Ed. Grégra v Praze.



^va starochové s lící bledou

se práv sešli na námstí

a tichý hovor spolu vedou.

Teu starší, stále hroze pstí,

vykládá

:

„Dej vám páu buh štstí

a rozumu též k tomu špetku,

vy eští páni! ... Na snm jedou; —
ti potomkové slavných pedku
mdlí jsou, jak stáda slabých zmetku,

jež popohánl lakotný páu pern.

Jdou asi povolovat nové bern
a Brauiborm sypat do pokladen.

Z nich ovšem nikdo, jak my, není hladuu.

z nich nikdo nevidí, co bídy všady,

co tisíc lidstva pomrelo již hlady.

Aj, krále zradili nám páni jaí

a krásn v Cechách cizák hospodaí.

1*



Náš Václav, ddic trimu, — slabé rob, —
kdes v zajetí vší vydáuo jest zlob."

Dí druhý staec slyše náek teu:

„Zle bylo v Cechách, bylo tolikrát

a dobe málo kdy. Siiad tehdy jeu,

když neštstí svj krátký snilo sen,

neb osud štstí jeho dráhu zma.
Když nemže již býti he,
že zle jest, k tomu musíme se znát.

Krev naši osud rovný me
již ssaje, odjav nám, co teba. —
Tam pidal jsem se k hladné sbi
a ulovil jsem kousek chleba,

jejž nemocné své nesu dcei

"

Kmet astal mluví matn slova tato

a pítel jeho hledí na tu skývu,

jak nejistší by ukazoval zlato.

A nebylo by vru ani divu,

že odnít by mu ji moh' snad. —
Vždy velkým zloincem jest hlad.

Šel. Vstoupil v jizbu ...

„Pohle, dceruško,

co tob nesu, pojez, beruško."



I hledno na ni. Z otevonýcli zor

se dívá smrt— jak strašn, lít!

Již zachvátil i jeho ilít

host nevítaný — hrozný, erný mor

Co prosby, náek, plá a kvílení,

co síla, odvaha, co vzdorov?

Nic neobmkí panny morov,

již za vyhublou ruku pive hlad.

Kdo žalem, hoem nejsou šílení,

kdo myslí, že jim pomoc ješt snad,

kdo nezchváceni ješt její rukou,

když v posled vidí zoufající matku,

jak dohnána již hladu dsnou mukou,

jak od svých prsou dít vraždí v zmatku,

a tlem jeho vlastní tlo sytí:

tu ztratí všechnu nadji a víru,

již nastádali v plahoivé žití,

a hledají si odpoinku, míru

v jam dsném jícnu, kter pecí obce

jsou vykopány. — Ve spolen hrobce

tam zhynou u svých na píšerném loži

a práce bude živým uspoeno.

Co proti tomu všechny tresty boží,

ó Praho, smutná vdovo, sirá ženo?



Xepláeš? — Po léta jsi Xiobou

a náky neproniká chladný kámen.

Vž(l)'f hrozný osud na své pouti zmámen
tvou est a slávu pohbil v jeden hrob

a v zoufalosti pi nich pi obou

kles' nejvtší muž našich smutných dob.

Noc erná, jako proti dtem hích,

noc píšerná, jak sobc smích,

jež nade Prahou práv nastala

a bídu skryla stínem kídel svých,

v myšlénkách takých stihla astala.

Ten na trámo\a pólo sed, leže

pozírá na nový zvon kalným zrakem.

Sám neví, jak se dostal na vrch vže,
kde jindy jenom s dusným šera mrakem
spí v tichu netopýr a sova za dne.

Kmet— jindy bojovník, — a v posled zvoník

má hlavu bílou, jak když snhu padne —
co tady hledá, jaký má zde cíl?

Zal náhlý, prudký jako samostíl

tím silným štítem jeho prsou pronik'.

Ci horšího se nco stalo mnohem,
žo takto mluví se svým — pánem — bohem ?

„Aj, vida, vida, už t také mrzí,

a nemžeš se ani dívat na to.



mj pano bože, jak jsi smotl v prach

mst našich slávu, pýchu našich tvrzí,

jak ztavil's v ohni bídy štstí zlato —
sám cítíš, jak jsi ukrutný byl i)rach —
a líce sob cloníš rouškou temnou!"

Píšerný kmetv smích klid plaší tmám.

„Pro blaho rodin nebylo ti sváto,

mluv nyní, pane, útuj nyní se mnou!"

Smích nový. Hlava udeila v trám,

až z nitra zvonu dral se táhlý vzdech.

„Co bláhový a tupý lovk s tebou

zde mluvím svoji ^7levaje záš,

když ledové kry na dn duše zebou?

Ty's všechny v echách trestal a mne zvláš.

Však tady ješt jest mj Otakar!"

Zrak upel na zvon, jehož velký pláš

se stíbrem svítil. Zvonoviny var

as ped nedávném v zemní form sty.

Jej na trámcích již drží ruka nová.

Kol, jako na vnosti cestách, klid.

Kmet astal sed ve tmách nepohnut

svých smutných eí divný útek snová:
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„Pro není na tvém plášti nápis pravý:

,Ach, eši, pohbila mne bídná zrada/ —
pro nestojí tam aspo o Kunhut,
jak na svých adrech ohi-ívala hada?"

Jen echem odpovídal prostor tmavý.

„Vím, odpust, velký králi, na mn ti

as nezáleží, ale slyš mne pece.

Vždy nevymizí nikdy z mojí pamti
ten obraz. Tygi vyskoili z klece

a vrhnuli se na t ... . Hrozná se. —
Ean jako v dsném krupobití padá

a divy koná zkrvavlý me.
Krev náhle vytryskne ti ze lví plece

a smrteln již bledne líce mladá.

Jak obr se tu na svém koni vzchopí

pán starý, dobrý ech, pán z Podhus;
než nachýlil se k tob, dlouhé kopí

již protklo prsa za ním padáš v hnus

na spoustu lidských mrtvol, koských mrch.

Král padá . . . král se v toku krve topí

a rázem poslední dech žití prch'.

Pak vlekli tebe zkrvavenou drahou,

až mrtvolu kdes pohodili nahou."

Kmet z tichého se pláe rozekvílí

a rukou kostnatou vlas rve si bílý.



Lev poranný zave — stane — v oku

blesk zakmitne mu, pak se vzchopí k skoku

:

a tak i astal. — Jenom okamžik

a vrh' se na zvon celou tihou tla.

Zvuk temný, smutný v ernou klenbu vnik',

jak dusným pláem by se prsa chvla.

„Mj dobrý králi," mluví astal nžn,
,Jen nepla nyní. — Vím, že smutno je tu,

že stýská se ti po sláv — té knžn,
jež nachýlila v žití k tvému retu

svou štstím kypící a svtlou íši.V uštvanému, ubohému kmetu.

že nebyl slyšán v Herodov íši,

když hroznou rukou zbíjel nemluvata,

plá taký, jakým rozplakal se lid,

ten dobrý tvj lid ve všem kraji Cech,

když slyšel, jak zbroj s tebe drav sfiata,

jak zhanoben byVs, až se hrozil vid.

Plá, náek, kvil a srdce rvoucí vzdech

se náhle rozleh' šírošírým svtem.

Strom eské síly pádem Otakara

pa nyní, — lkal tu každý nade kvtem
svých nadjí, sn v první dob jara."

Kmet zastel vráskovité líce dlaní

a klenbou spje tichý plá a stkaní.
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„Kdo všeho toho vinen?'' zní tu dut,

„kdo vyplašil a vyštval l/d tch hejna?

Cos vypravují lidé o Kunhut
a teba nkdo svatou pravdu mj,
dím já, že vším jest vinen — z Falkenštejna

pan Závis, — kouzelník a arodj.

Zde v tomto hnízd netopýr, sv
mne vyslyš, velký duchu Pemyslv,
i vný bože, jest-li hledíš na zem.

Bu jemu za to peklem tento svt

a štstí jeho usmívavý kvt,

jak rozvije, nech zhyne náhlým mrazem."

Jak osyka se tlo jeho chvje

a pravice jest pozdvižena k nebi.

Jak, odkud myšlénka ta v jeho lebi?

Ci vskutku pronik' doby svojí dje?

„Ml jsi, mj králi, mnohou vrnou hrud;

co plátno, ti, co zbyli, také padnou

svou vlastní vlí, ne však myslí zrádnou.

Mj dobrý Otakare, s bohem bu!
Je konec, konec, velký králi, všemu,

já položím se také v zemi chladnou.

Kéž sejdeme se na vnosti spolu !"

Kov líbá nachýliv se k zvonu lemu

a k ránu potácí se s vže dol.
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pel namáhavé, jak by bral se brodem,

až stanul svého domku pede vchodem

Plá náhlý se mu z vetché hrudi dral

a v bledé líci chvl se každý sval.

„Jsi, morová ty panno, hrozná,

když na rodinný stoupáš práh,

kdy v zoufalosti lovék pozná.

že rveš mu, kdo mu nejvíc drah,

když otravný mrak tvojí zhouby

se nad nkterým krajem stah'.

Nic do lidské ti není chlouby,

nic po pozemské slávy drahokamu —
a rázem lidské síly chrám je zícen.

Duch uletuje svta toho klamu.

prach tla v prašné zem padá jícen" .

To dcei jeho jest e pohební

Zde v jizb klidná, nmá leží, sní:

tajemství divná o vnosti všechna,

jež nezná živý, již se dovdla.
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I pokleknuv kmet u mrtvého tla,

se modlí tiše, dlouho, nepovzdechna

Pak v plátno balí tlo, nese k jám,
kde s mrtvými svj poklid našli živí.

Té spoust mrtvol již se nepodiví.

Je ticho kol, jak ve velebném chrám
a slunce svtlou, zlatou leje zá
na šírý prostor nevzdlaných niv. —
Naposled pohle v její milou tvá

a vzdychnul: „Nechci déle býti živ;

ra pijmout tlo, duši, bože mj,
a nehodnému budiž milostiv."

Již tlo dcery leží v jám tam,

již sám se vrhnouti chce v jednu z jam,

když ozve tu se hímavý hlas: „Stj!"

Kmot ohlédnul se. —

Jezdec krásný, lepý

stál za ním; statný, silný jako rek,

jak panna krásný. — Slunce paprsek

se na pilbici ve sta drobných tepí,

zas na l)rnní v ohn žár se nití

a drahokamy jílec mee svítí.

Hled jezdcv usmívavý, jasný, svtlý

a líce jeho v nachu rže zkvtly.
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Mráz jenom projel vyklenutou hrudí,

že chvl se, jako hrozné pi myšlence,

že ruka trhla uzdou, která budí

vždy obdiv, zlatem nýtovaná tence.

Ti pardalové, kteí nedohlednou

se mýtí prohánli, krutost v zraku.

ti netušili, že jich kže jednou

kiiíí zbujný bude míti za abraku.

„Nehodno starce," jezdec zahovoil.

„co nestavl, by vlastní rukou boil!

i protivno již tolik žití bímé,

i nenadálá tebe bolest drtí,

že v bídnou záhubu se vrháš pím
a estnjší se nechceš dokat smrti?"

Hlas jeho jako prorokv zní písn,
že kleknul kmet a líbá plášt tísn
a ruce k jezdci úpnliv vzpíná,

že volá: „Odpus, oko moje vidí,

že nejsi, pane, ze smrtelných lidí" —
a chví se ješt pozvednutá dla.

Tu jezdec mírn: „Neblouzui a vsta!

Mne dávno znáš; jsem Závis z Falkeuštýna."

Ó, s mrakem kdyby ste se erný mrak

a nade hlavou zavznl rachot hromu

:



— 14 —

kmet uikdy by se nezaleknul tak,

jak práv nkolika tchto slov.

I upjal na Závise vlhký zrak,

v nmž jasno znát, že vit nechce tomu.

Zí na pilbici, na brnní znak,

kde ptilistá rže zdobí kov —
a jak by zrak i duše byly v hádce

si praví polohlasem: „Yru, ten tu

ve okvostném brnní a drahém kmentu —
že byl by Závis, — onen Závis — zrádce,

jejž také stíhá povst cizoložná?

Ó nikoliv, to není, není možná,

to poctivjší hlava, ctnjší hru." —

„Mj in," dí k Závis ovi, „mírn su.

Jsem starý bojovník a mnohou tuhou

jsem vidl bitvu, mnohé pines' jizvy.

Bu dovol, abych tvým byl vrným sluhou,

neb, abych skoil v jámu, zas mne vyzvi."

I kývnul jemu Závis v srozumnou,

by pidružil se k jeho jízdné et,
jež dojela v ta místa za ním práv.K každý hnav se v bhu rychlolet

jen tone v potu zbrocen bílou pnou.
Vždy nepásli kdes pohodln v tráv,

je Závis vyzval, kdo chce v závod s ním.
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Již Praha ped iiimi. Jak starý ím
tu na pahorcích pyšn rozkládá se,

kol jiné jako v diadém se táhnou.

A mnohý zbrojnoš, div se té kráse,

zí na ni v zamyšlení chvíli drahnou.

„Jak vábná, velebná jest, velkolepá,"

dí, nehýbá se, a ku v pdu tepá. —
Ó krásna jest, že srdce poposkoí

si v tle radostí, když bledneš na ui.

le slza vytryskne ti náhle z oí,

když víš, že rovna uštvané jest lani —
hlad, mor a bída, cizák — strašní honci.

Než ocitli se na pedmstí konci,

kol etných, nepohbených jeli trupu:

zde muži, starci, panny v kvtu mládí,

tu jinoch, matky s dtmi kojeíiátky.

V tom zbsilou a polonahou tlupu

zí, jak divoce v ústrety jim pádí,

nic jiného již nedbá nežli lupu.

Vzkik' na ni Závis mocn: „Chaso, zpátky!

Aj, chcete býti horší, než-li kati,

a živé, mrtvé drav odírati?

Zde vizte! Svaté zemi tla patí,

ne, byste biem, metlou byli bratí!"

I ten, kdo nhy, soucitu byl dalek',

se Závišova hlasu rázem zalek'.
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Zas náhle celý zástup jako had

se svíjet poal, na Závise kií:
,,Aj, zvedáš-li zde slovo panovnicí,

dej chleb nám, neb nás znií hlad!"

Sal Závis s hlavy pilbu, odepjal

i brnní, jež tvoí pokrov draí,

vše ozdobné a isté, ryzí zlato, —
ka panošovi: „Chleb jim koupíš za to,

všem vru na nkterý týden staí."

Bo svého kon; jak byl, tak jel dál.

Vlas dlouhý, krásný po vtru mu vlál.

Lid mnohý udiven a zdšen stál

a šeptal: „Lepší as se blíží k nám
bu jede to již svatý Václav sám,

neb spásu nese píští eský král!"
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III.

3n a Hradanech na královském týn
eským panstvem peplnny sín.

Vše sem touha na perutích snesLa.

by v zem lepší vrátily se a^y.

Mezi nimi, co je cizák, lín

usedlo si v pozlacená kesla,

potuteln mhouí hndé asy,

pod kterými zpupnost v zracích hoí -

lakotné to plém braniboí.

Ve skupinách hlava vedle hlavy.

Hrdý Vítek z tvrdé Sobslavi

s panem Sezimou se živ baví. —
„Dl jsi, jak jste vjeli do Jihlavy," —
pamatuje Sezimu, jenž chvíli

odmlel se.

„Dojeli jsme tedy

k naší cesty kýženému cíli.

Závise byl smuten. — V skvostné šaty

odn stoupal zvolna do komnaty

hodovní, já pozorliv za ním.
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Urozených hodovník hledy

spoinuly na nm. Lepým paním,

nžným pannám uklonil se svíže.

na to váhn koleno své níže

Rudolfovi císai est vzdával.

Milostných slov lichotivý nával

odmnou byl panu bratru tvému.

Kunhuta pak v skvostném diadému,

závoj líci její obestíral,

stiskla ruku Závišovu jemn.

Poznal jsem v tom krásných oí tému

znojem vášn pláti zraky její.

a když Závis obrátil se ke mn —
vidím, — i on touhou po ní zmíral."

„„Láska, jakých bylo málo. pravdu díš,

upoutala tato srdce ob,""

kvapn Vítek obrátil se k nmu.
„„Myslím asi, na letošním snmu
Závise že mezi pány nespatíš.

Neskonale šasten v této dob
arovného blaha prázdní zlatou íš.

Xa opavském Hradci v Kunhutiných

loktech, kde je v taji oddal knz,

vru spádá pásmo eí jiných.

Odpus, prosím, a svou dopovz.""
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„Kolovaly poháry a íše, —
a my rokovali stranou tišp.

Hlednu mezi eí na Závise . . .

Vypravoval, ke mn mluvil sice,

ale jeho jarobujné zraky,

jak dv neúprosn hnvné lvice

hledí na Kunhutu. Šeré mraky

smuteního závoje, jenž líce

její, svtlé slunce ženské krásy,

zahalují, chtly proniknouti.

Xa rtech jeho sladký úsmv hrá si,

zí-li závoj ponkud se vzdouti. —
Vinula se rzných eí nitka.

kol nichž jeho žárlivost se táhla,

jak zjev drobný potajného skítka,

když ta slova zaslechneme znáhla:

,Jste jak svtlá, smavá zora ranní,

nejkrásnjší v svt z krásných paní.

Ovšem dvorný mrav to sice není,

prosit o jediné políbení,

ale u vás jinak není možná—

'

Naklonil se Rudolf po tom slov

ke Kunhut knžn, krásné vdov.

Tu cho císaova. Anna zbožná

chvla se jak ovanuta mrazem.

Kunhuta zrak cudný klopí na zem,

na rozpacích ovdovlá kníní,

8*
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úzkost v každém nžné líce tahu.

Než se stalo, tžkým meem rána

zadunla náhle o podlahu,

rozlehla se po hodovní síni.

V mdloby mnohá dáma polekána

padla, mnohý pohár vypa z ruky.

Závis, jak bh hnvu — zrak plál div

stál tu jako vytesaný v kameni.

A ta rána jeho hrozné muky,

žárlivosti neklamné jest znamení.

Rudolf pousmál se pohrdliv. —
Závišovi mnoho vdku, pane,

tento projev hnvu neuchystá!"

„„Ovšem,"" vece Vítek, „pravda jistá -

brate, totéž na mysli mi tane — ""

A než dopovdl, ihoz meem v ráz

slyšet snmovnou, až tlem bží mráz.

Pohlednou, kde bou se jaká shání.

Hynek z Dube, — kolem eští páni —
horlí to, — pot kane s jeho skrání,

—

vykládá a pi tom hnvným eem,
dává draz na podlaze meem.
„Utonouti v nmeckém-li moi
chcete, milí páni koronhevní?

Což pak nejsou zem škdci zievní
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všichui, pravím, všichni linuiiboiV

At moc svoji tuto neupcvuí,

staráme se, kdo z nás nejsme tchoi.

bijeme se, rveme s nimi stále —
vy mi nejste nežli chasa líná,

která v zoufalosti ruce spíná,

když má groš dát na výkupné krále".

Bruno, braniborský biskup, jak to slech',

zachvl se a v hrudi se mu ztajil dech.

A pan Hynek hnvu bouí dále;

„Lépe k babám, páni, jíti než-li k vám!

Kdo máš plný mšec, nech si ho již, nech.

Však já pro krále si dojdu svého sám.

Jest-li dnes mé slovo nepochopí

braniborská dravá chasa, vlí —
bude s nimi mluviti mé kopí

a e mého mee ueumlí.

Umím provést, co dím jedenkráte,

umím, páni, umím, však mne znáte!"

Dohovoil, ohlednul se kolem —
pozornost však jinam obrácena.

Závis vstoupil práv. Pod chocholem

zlaté pilby usmvavé líce,

nžné, jako by to vešla žena.

Zašli všichni zvedn zírajíce
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na stíbrné loutny jeho duhu,

kterou zavsil si na ramena

na hedbavnou, šarlatovou stuhu.

Žena, me a loutna — jeho heslo.

„Krásný Závis," — z úst se k ústm neslo.

Vážn hledl Závis tich a nm
po známých i neznámých mu kruhu,

vdl, mnohým že jest nevítaný host.

Rázem jinam obrácena pozornost,

nebo zapoínal panstva snm.
Mnoho eí. . . Mnohá prudká, pímá
z mraen nevole a hnvu hímá,

cizozemce drtí blesky její

v jiné tajný zámr jakýs dímá,

který štítí se a bojí svtla,

jiné jako pívaly se lejí,

jiná v drobné kudrlinky zkvetla,

obsah vysech', jako potok v parn.

Když pan Hynek z Lichtemburka švarn

povstal, uklonil se pánm skrovn,

ticho jako v hrob po snmovn.
Byl pan Hynek z Lichtemburka svží, mlád

a e jeho bouila, jak vodopád,

Napjetí, co poví. Dnes on tiše:

^Otázka tu byla, panstvo, rzných vlád —
kdo má nyní, kdo nám dosud v ele stál?
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Já vám pravím : Pozor na Závise,

aby nebyl dneska pán a zítra — král,

Kunhuta již aspo jeho chotí!" —
Domluvil a zrak mu divným ohnm plál.

Kol Závise dav se pátel rotí

!

„Ztrestej pych ten," vyzývají mnozí,

všady ruch a povyk, ryk a šum.

A když litá bitka nastat hrozí,

probral se pan Závis z tžkých dum.

na eóništ stoupá pevnou nohou,

ukloní se panstvu, mužn vece:

„Pravím, vysýlejte, co kdo mohou,

šípv mrzké hany na mé plece,

mnozí z vás, kdo stojíte tu vkol,

hanebný mi pidlujte úkol,

že se v duši mojí touha chvje,

abych mohl uloupiti trn.

Já vám odpovídám zvukem strun

této loutny, jež mi nad vše drahá."

Ve stíbrné struny nžn sahá,

mocným hlasem k jejím zvukm pje :

Koucha svoje roztrhnte,

hlavy sypte popelem,

vždy víc nejsi eský svte,

než-li druhým Bábelem.
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Druhu druh mec bduých cváru

uí tanit po lebce,

v nesvornosti hyne spáru

každý podnik v kolébce.

Uchystáni proti sob
stojí v zbroji mužové,

nevidouce, že v té dob
hyne poup ržové.

Z Pemyslovy ratolesti —
slyšíš, stádo rvavých lvic.

Odpovídej, kde že jesti

ddic trnu, králevic?

Zrezavly mee naše,

nevíme, co s pavezou.

Cekejme jen tedy plaše,

co bd Nmci navezou!"

„Tisíc raroh! To slovo jednou!"

volá Hynek z Dube. „To mi z duše,

af se eští páni pece zvednou —
odkud pišel Branibor, af kluše!" —
Biskup Bruno oulisný jak hád
vstane, mluví mkce, ale suše

:



„Nechci véuovat své slovo vád,

ale tolik ústa moje tvrdí,

páni statení a eši hrdí,

králevici vlas že uebyl zkiven,

jemu nebylo a není kruše.

Nejlíp — vykupte — jej — pt set hiven.

Závis rozhorlen vece na to

:

„Aj kdo mže jednat, knze, jako ty V

Hlásati máš svaté milosrdí

a ty ctitelem jsi zlaté lakoty.

Poj si, knze, pro stíbro a zlato —
plné namím ti, vrchovat."

Souhlas rozlehnul se po komnat,

Za ním radost letí Prahou dále:

„Závis vyplatil a osvobodí krále!"
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IV

Jnid utýraný plakal zase jednou,

le tehdy radostí a dojat plesy.

Ó jakby neplakali, když tu shlédnou,

jak v slavném prvodu a pod nebesy

se v zemi vrací mladý králevi

Zí v jeho líci veselou, a blednou:

vše, žalost, bolest odletuje pry
a v jásot propuká vše, v divou radost.

Když mladý vlada msta pede branou,

v nmž ani nesml trávit krásnou mladost,

zul chudou obuv, poklek' na zemi,

tvá k nebi zvedná smutnou, uplakanou,

se modlil: „Bože mj, jak blaze mi,

že vkroím v msto otc mých a dd** —
kdo Cech byl, zapomenul na vši bdu:
po každé líci proudy slzí kanou.

Již velkolepý prvod stanul v brán,

již hodnostové msta jménem Pán



mladého pozdravují krále, mést

mu pražských obou klíe podávají.

I vzal je, nesevrel jich v útlou pést,

le obrátil se rychle k Závišovi

a tiše k nmu mluvil tmi slovy:

„Jsi lepší, než-li o tvých inech zvst.

Slyš; zachmuil se na mne osud mran.
Já zajat v dáli plakal žízn, lan,
mne odstrkoval asto ledakdos,

já chud odn bloudil, asto bos,

já zapomínal na rod. na trn, na vše

a pi plesnivé, okoralé krce
jsem jenom prosil toho svta tvrce,

by eši útrpnost si se mnou vzavše

v zem otc popáli mi pohlednouti. —
Ty jako strážný andl na té pouti

jsi piblížil se ke mn o samot.

V, nemám nyní vtší pocty pro t.

než abys pijal tyto klíe za mne.

Bu vládcem, — zemi spravuj s vzornou pílí,

má ruka slabá dokud nesešili,

by pevné mohla žezlo vlády nésti,

kdy dovedu se vyhnout dráze klamné.'"

Jak najednou by v stromu ratolesti

se vítr opel, — nastal divný šum
a ros, ím dál se nesl v lidstva tlum.
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mrak objevil se uáhle v muulié líci

a elo vlnou nevole se vzdulo;

co mnohý ret v té chvíli chtl by íci,

jak jinak, než-li bouí by to slulo,

jíž nebe leká se a dsí zem.
Blesk hnvu ze mnohého oka šlehnul,

tam, kde stál Závis hrd vztýiv tém

:

stál vážn, klidn, ani brvou nehnul.

Nesáhal po klíích . . . Král na rozpacích,

cte v jeho vážné líci, v klidných zracích.

Oj, v také chvíli nevole a bouí

se prý zlé zášti ro dívají san,

jež v taji rostou, v zákoutích se chmouí
tak dlouho, až své dokají se chvíle,

a v pravou dobu, v as a v plné síle

svou obf schvátí nepozorovan.

Dí Závis posléz královi se klan:

„Nech, pane, teba ruka byla slabá;

co králm na hlavy, co v ruce dáno,

jen tehdy ruka zemana a raba

má chopiti, když lidstvu nové ráno

má vysvitnouti. — Vládni, pane, sám.

My všichni po boku ti chceme státi,

jak sloupové, jichž ady zdobí chrám,

a klenby podporou jsou vedle toho.

Ó smím-li prosit, pane, za nemnoho
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mé služby, — je to milá tvoje máti.

Jí zapome, že nkdy na Bezdzi

t opustila sama na sirob.

Vždy žárem pravé lásky plane k tob

a v obavách a v trudu nyní vézí,

že snad k ní nebudeš se chtíti znáti,

žo odmítneš ji jako vichr plevel.

Bud milostiv jí — a mn, králi, nevol,

bych smutnou zprávu ml jí nést, sám žalem liyna,

že mla Václava, — a nemá krále syna."

Král vece, v zamyšlení hlavou kyna:

„Což byli bychom, drahý, pravé dti,

když chtli bychom víc, než odpouštti,

kde by se objevila matek vina?

O zvstuj drahé roditelce mojí,

že synovská jí náru rozevena,

že touha má se po ní neukojí

dív, nežli pivinu ji na hru mladou

Jest nejen matka má, — i velká žena,

jež moudrou pispti mi mže radou.

Vždyt stále šeptá duší mojí cosi,

že na života smutné, truchle dráze

jest slovo ženy jako krpj rosy,

jež kvtu k osvžení jest a vláze.**
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V.

J~irad piodn jest v roucho slavnostní.

Ples, jarý jásot po nádvoí zní

a víí kotly, zvuí troub)-.

Král Yánlav pohnut v duše hloubi

v své komnat jen o ní. o ní sní.

Co veškeren mu tamo dole ruch,

co jemu cizí po radosti?

Jen s ní, s ní zabývá se jeho duch, —
a dotšit se nemž' dosti.

Mladistv rozechvlou duší

se míhá drahé matky milý zjev,

že nepokojn srdce buší,

že v žilách prudce bouí mladá krev.

Jak sladkým opojen jest pocitem,

když vzpomíná a myslí o ní!

Co trpl, všechno jest již jako snem,

vše zapomnní závoj cloní.
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Jak vrouf-n pivino ji na svou hru.

j k padne kolem její šijo!

Pak na vždy ono štstí s nimi bu.
jež vínky tch a ples vije.

Vždy kruté mstil se osud na nich dvou,

zlé sudby od sebe je rvaly.

Dnes zase spatí drahou máte svou.

dnes pohynou již všechny žaly.

Je smutná? Oh, když drahý roditel

pad' na bojišti rukou zrádnou,

jak stíral zlý žal s její lící pel,

jak hubil její krásu vnadnou!

On jediný jí z všeho blaha zbyl

a ona jediná mu pouze

Jak asto po ní toužil, po ní nyl.

jak ona po nm zdála dlouze ! . . .

Duch noil se v tch upomínek t,
když Závis k nmu pes komnatu

se piblíží, že pohotov k.
že teba V5'jeti již v chvatu.

Lid vesel na nádvoí; v korbelích

a v hradní kašn plno vína.
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Hned v jarý jásot propukává smích,

když oba vyjíždjí z týna.

Sta zvdavých se hrne za nimi.

Již krále Otakara vdova

kol obklopená pány, paními

se vrací v sídlo svoje znova.

Král Václav u nohou své matky se,
vzpomínky na otce s ní sdílí —
a rozjaený nevšímá si hled,

jak smutn matka hlavu chýlí.

„O matko," zvolá, „zde ti písahám,

že otce svého pomstím brzy.

Však vynajdu si zhoubce jeho sám,

by na pekelné kryl se tvrzi.

Aj, za ten osud, jenž nás bdné stih',

nech ekají již na odplatu.

Slyš, velký slavný pijde okamih,

kdy budu moci íci katu:

,Zde vrah— a právo na nm vykonej!"

Kunhuta strašn pi tom slovu

se chvla; divný upomínek rej

te pepad' ustrašenou vdovu.
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V klín ruce klesly, — v slzách vlbne líc,

hru její násiln se vzdouvá;

zí na své dít štkav vzlykajíc,

le ani slova nepromlouvá

Syn, mocnou upomínkou zachvácen,

zí, nerozumí tomu hnutí.

Vždy k siré vdov, matce mluví jen

a neví, co ji práv smutí.

Jsa rozohnn král zjevem žal tch,

vstal, písahu cht skládat novou,

když matka pivine jej k sob v spch :

„Víš, že jsem chotí Závišovou?"

A chab do sedadla klesla pak.

Žas ovál Václava a chladno.

Jak vydšený na ni upel zrak,

jak chtl by zít jí duše na dno.

Tak strašného cos ovívalo jej

!

Již není mu tak blaze, sladko;

i praví smutn: „Drahá, povídej,

co znamená vše, povz, matko."

Ta chvjíc se a blednouc nad úbl

se chápe jeho útlé ruky;
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úd každý se jí mocnomocn chvl —
a v tvái stopy hrozné muky.

Pak v tichém promlouvahi šepotu:

„Jsem Závišovou, synu, chotí

:

já podlehla jsem lásky tepotu,

jíž žádný rozum neukrotí!

Zlí lidé tob budou namlouvat

že Závis pvodcem vší zrady,

že vykonal ji lakotností jat,

by pivlastnil si zemské hrady.

Tch divných eí dosti bylo tu,

je opakovat budou jiní.

Mé srdce, moje duše ^lilotu

jen Ddického z všeho viní.

Je Závis nevinným, mé dít, jest,

nenávist ve zrádce jej mní.
To písahám! ^Milotu stihni trest,

krev jest-li se ti pomstou pní!"

Pan Závis do komnaty vstoupil v tom.

V záného slunce plném lesku

stál hrdý jako ped zlou bouí strom,

jenž nebojí se hromu, blesku.
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Jak strom stál, na nmž nezachví se list.

Král Václav k nmu povykroí:

„Jsem, Záviši mj, nevinou tvou jist,

záš lítá jenom na t soí.

Kdos jiný pive otce mého pád.

Jak otce tebe nyní zdravím,

rád slyším to a vyznávám to rád

;

mn te jsi teprv rádcem pravým.

Je má a trnu mého povinnost,

by veejný byl slaven satek,

a pozná nezvaný i zvaný host,

že v echách není nedostatek!"

Byl na to slaven satek Závišuv

s Kunhutou, jakých málo asi

jest bylo pamtníkv za tch dnv.

Pt nedl potrvaly kvasy.

—y^—
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VI.

Oj, záští, nevole a nenávist,

a stále hledí kol, jsou v inech slepý.

Sníh padlý v jejich oích není cist

a krutostí jsou rovny vlkm v stepi.

Zpv slavíka jim bídný bývá svist,

vši krásu uprou zlatoskvoucí duze,

na rži nevidí kvt, ani list,

nic nezí sebe vtší na zásluze.

To vdl Závis; nebál se však jich,

šel svojí cestou síly své jsa jist.

Šel kolem, pomíjel je nm a tich,

a mnohou zdrtit mohl jedním tahem.

Byl chladný, písný, rozhodný a pevný,

když držel otž vlády. Korouhevný

pán mnohý pykal za svj drzý pych,

ble žasem, bázní, strachem lupi s vrahem,

jak zaslechnul jen jméno Závis kdesi,

vždy ped ním, za ním státi moh'.

Tu zahlaholil na honitb roh ;
—

to Závis bleskem prole erné lesy.
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tu vešel k chudým na úrodnou nivu

a vyptával se, zda-li za ten pot

jim dostává se dosti na výživu

;

tam chudým uloupený vracel skot

a potlaeným k právu dopomoh'.

Jak hospodá si v správ zem ve,
jehožto zrakové nic nepchlídnou,

jenž pilnou ele odmuje hned

a napomíná, trestá línou, bídnou.

Král jeho umu, dvtipu se klaní

a píze udílí mu štdrou dlaní,

a s hnvem v duši, oulisností v líci

jej obklopují lestní závistníci

a šeptají, jak Závis na trn dycht

se vznésti, petvákou to všechno iní

a po tch jdou zas utrhai jiní.

Všem odpovídá král jen pousmáním,

že mlky odcházejí zahanbení.

„Ó milý Záviši, jak neznal bych t,"

sám k sob hovoí, „lsti v tob není,

rád k rad tvojí žezlo vle skláním.

Vždyf za nedlouhou dobu k blaholtytu

jsi pive zuboženou zemi moji.

Dnes již i chudák pohoví si v sytu

a v stálém nežije již nepokoji,
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co proti bezpráví jsi vystoup' rázn.

ád v zemi zaveden a úin kázn
lze shlédnouti a pozorovat všudy." —

A takto rozhodn a ze pravidla

se pesvdoval, hub pochyb trudy,

pec velost jeho víry nkdy stydla

a z obav jeho zkaleného zídla

se proudit poal nejistoty pramen.

Z chmur pochyb nedvry netopýr

se vznesl rozpjav žárlivosti kídla. —
Když v jiskru dmýcháš, roznítí se v plamen.

Kde pomluva se schází se závistí,

tam snadno vyplašen jest klid a mír.

Když dvoanové stále krále jistí,

že Závis tajnou zámr sí snová,

král chladným stal se trochu nedve.

V as pravý, v prospch pomlouvané sbe
tak záhy na hrad pišla pomoc nová;

v andlské ženy podob se tady

najednou objevila. —
S lepou Jitkou

král oženil se . . . Luzné její vnady

jej okouzlily, podmanily zplna.

Dce Rudolfova Jitka zbraní bitkou

slov sladkých, nedvry zbrojí plitkou
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boj zapoala proti Závišovi.

Nepmu k Závišovi rostla vlua.

Tu poznal Závis, záští, nenávist,

že v zámrech i inech jsou jak slepý,

sníh padlý že jim není dosti cist,

že krutostí jsou rovny vlkm v stepi,

zpv slavíka že bídný jim je svist,

že krásu uprou zlatoskvoucí duze,

ua rži nevidí kvt, ani list.

nic nezí sebe vtší na zásluze ....

Vstal, aby ušel závistník davu,

a ke králi dl: „Vyjdu na Moravu,

chci potírati loupežnické roty." —
Král vida, že se zbaví nejistoty,

jež stále mrazila jej duše na dn —
„Jdi, pane," — odpovdl jemu chladn.

Již na nádvoí osedláni kon,
již na bujného vrance Závis sedá.

Jen Kunhutin zrak hojné slzy ron
se dívá za ním, líce na smrt bledá

a vítr zdouvá rozpuštné vlasy.

Tu s vysokého okna zavzní náhlý vzkrik;

ruch. divný šumot v hrad, po nádvoí vznik'

„Zpt, Záviši, zpt," zavznívají hlasy.
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Jak nenadále oštpem jej bo b\,

skok s kon, jenž se vzepjal rukojetí

v bok udeen jsa. Jako stela letí;

již nádvoí, již dlouhé probh' chodby

Zlá pedtucha mu silnou duši svírá

a mrazí v kostech, mrazí po útrob. —
Již u ní. — Kunhuta zde leží v mdlob.

Zrak ztrhaný a líce hyzdí kee,
lid kolem bduje, že hyne, zmírá . . .

Jenž stokrát vyšel z nejlítjší see

tak chladný jako kámen, nepohnutý:

zde zdrcen stojí, sotva hnout se mže.
Když odnášejí na hedbávné lze

cho jeho, chodbou ohlas zvuí dutý,

jejž probouzí krok jeho vrávoravý.

Zde stanul mlky, všechnu bolest cít

a div, že nezaplakal jako dít.

Z mdlob dlouhých probravši se, cho mu praví

„Je dokonáno, duše mojí duše!

Duch mj, že dálná pou mu kyne, tuše,

poslední sbírá síly. Snažení

a všechna práce lidská koní tuto.

A nelítostná smrt nás dlí krto,

tam sejdeme se nkdy blažení

u vné slasti, vném milování."
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Pot ' studený se valil s bledých skrání,

vzdch silný zachvl úblovoii hrudí.

Již mrtva, nikdo již jí neprobudí,

až hlas, ienž volati má k poslednímu soudu. -

Jak ubránit se plái, náhlých slzí proudu?!

V bolesti keovit sevel hlavu,

a zdálo se mu, že snad zšílí málem.

Rty siné zlíbal políbením sledním,

prch' z komnaty a na k skokem jedním.

Již ujíždí, již prchá tryskem, cvalem

pry z hradu, z Prahy, z Cech, — až na Moravu.

Kdos k Václavovi králi pistoup' nyní,

syn lidský, ale ddic satanovy šalby,

a nevinného Závise tu viní,

že svoje hrdlo, svoji hlavu za to dal by,

když Závis neotrávil prý chof svoji.

Král Václav v bolesti a vášn znoji

mu neuvil sice, ale divý mráz

slov tchto zniil všechen píchylnosti kvt,

jenž k Závišovi rozvil v mladé duši.

Již od Závise krále dlí záští hráz,

hlas pomsty ozývá se v bolu hluši.

A než-li Závis navrátí se zpt?
Než na svou bolest zapomene v boji?

—

Než Václav král, on vru zapomene snáz.
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VIL

I\ok jeden uplyuul a uplynuli

s ním dnové dlouzí, dnové krutí,

to dnové tvrdí, jako boky žuly.

Pan Závis stále dumá, smutí,

jen vzpomíná a myslí na ni.

Vždyt zmizela mu jako vesna

a slední výkik její ze sna

jej asto budí . . . Jenom v dlani

když jílec mee seven z tuha,

když div výská vzduchem svišt,

tu nezí její nžné vnady.

Tu mnohé pevné ztekl hrady

a loupežného dobrodruha

v klín pekla poslal s popravišt.

Klid hledal jiným, pokoj, mír,

s jich šijí snímal tžké jamo
a zasmušilý bohatýr

své duši poklid hledal darmo.
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Kam pišel, — všude osialý,

kam pohle, — uikde stopy po uí

Roj upomínek za ním valí

se stále, s ním se v závod honí.

Je nezaplaší dupot kopyt,

sta silných jezdc, jarých koní,

když v závod s vichrem letí za ním

Ni v íši nedají se ztopit,

nechC panoš stále pohár plní.

Pak v posled bolest duši zvlní,

hlas každý kolem tichým stkaním

se jemu zdává, které z hrobu

jejího volá po tom blahu,

jež v šastné lásky žili dobu.

Jak napadne jej bolest hrozná,

co samota, v té chvíli pozná

:

pohárem mrští o podlahu,

že na sta kus rozlétne se

Dnes pejel divým tryskem lán

a žalostnému poddán dojmu,

zle zamyšlen a zadumán

se ve vysokém oci lese,

jímž míní dojet k mstu Znojmu.

Po silných kmenech starých jedlí

veverky v bh se rychlý pouští
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až do úkrytu k stromu vršku,

když jede kolem jezdec zbledlý.

Zv plachá kvapn prchá v houští

a drobných kapek stásá pršku,

po ranním dešti co jich zbylo.

Posvátným tichem, v smutném šeru

jel vážn Závis, až k stane.

Je kolem ticho, klidno, milo.

Již den se chýlí k podveeru

a libý vánek lesem vane.

Svou ervánkovou zlatou pízi

jemného sluneního díla

úsmvný západ lehce vsí
na vršky strom . . . Bílé bízy

kmen tamo erných strom smsí
se mihne jako plachá víla,

jak bílý záhyb její ízy.

Zde padlé kmeny — pevnou hrází,

kol nakupeno kamení,

z nhožto ruej pramení

a v zelené se vine mlází,

až do vtší se ztratí struhy.

Jak laškoval by, zlaté pruhy

si západ na mech kyprý hází

a motýl nebo muška hbitá

je na svá malá kídla chytá.

Zde o samot smutné kvítí,

—
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korunka jeho bledá, istá

se k odpoinku zvolna chystá.

Zde svtlá jíva, pod ní sítí

a jeabina drobnolistá

se uchýlila do zákoutí

Klid muže, jejž nic nezarmoutí,

se jeví v líci Závišov.

Zrak jeho laný krásy lov
kol bloudí; srdce, mysl cítí

tu ulehení: klidem zpájí

se, volností,, jež tuto sídlí.

Sen jako motýl zlatokídlý

jej obletuje, všechno bájí

se mu to jeví neslýchanou ....

I skoil s kon, uleh' v mech.

Co bujný vranec bloudil stranou

a pokusával trávu tenkou,

pán jeho pohroužený v snech

myšlénku stíhá za myšlénkou.

Tak nkdy pipadá si lidský duch,

když do hlubokých padne dum,

že vyletuje nad svt, jeho ruch,

že nedoslýchá jeho šum.

Sám zamuje v divém let

k neznámé. ntMirité met.
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kde všechnch tužeb naplnní

jej oekává; co jen v snní
kdy zkvtlo v rže pání jeho,

že na jediném skutenosti kei.

Tak se Závišem. — Nyní všeho

zapomnl v tiché, podveerní šei.

Kams, jako v nekonena dráhy

spl v sladké nadji, že záhy

u cíle stane. Sláva eká
jej tamo, ženy náru mkká,
jíž po bok staví velké sláv . .

.

Ten kvt sn, plný vn, vláhy

než rozvil v jeho klidné mysli pln,

ryk v lesích strašný zavznl práv —
a dti ozvny, jichž nesísln

se toulá kolem, opáí jej v lese.K polekán se na všem tle tese,

jak neštstí by nad ním peru zvedlo.

I vyhoupnul se Závis rychle v sedlo,

bo kon v bok a dále kvapem spje,

by dovdl se, co se to kde dje.

>m<
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VIII.

^Posledního slunce žár se nití,

když pan Závis trhnul uzdou koné,

rukou jasnó zraky sob clon

ro/hledal se šíroširou mýtí.

Odkud píšern ty zvuky znly?

Vlk to, medvd, nebo jaké zvíe?

Supové to nad zdechlými tly?

Statný k, jenž dosud hlavu klopí,

zaehtal... Oj, pozor, bohatýe,

pevn chop' a jist nam kopí.

Noc již skoro, sám jsi v šerém hvozd:

bda — opatrným býti pozd.

Nezná Závis bázn, nezná strachu,

siln bodá kon, v houští, klestu

namáhav sob razí cestu.

Co zv, co pták, prchá za poplachu.

Když dál zajel, stanul na píkop,
vidí, že tu není osamlý.

Blostný šat díví se tam blí,

vedle panoš na svalnatém oi

a kmet jakýs pekelný kik trop.

Píšerný zjev v slední slunce zoi.

Rozježený vous a dlouhý, bílý,

strašná hlava holá, nepokrytá:
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jako zoufalec se za ni chytá,

bsným kikem, evem sténá, kvílí:

„Já vím, že ty rodika jsi boží,

Kristova že's milosrdná máti!

Pohle na mé nohy . . . Kámen, hloží,

trní, jak je musí stále dráti,

jak z nich tekou vlahé krve proudy.

Pokání mi lovk neuloží;

vná spravedlnost, vné soudy

mohou se mne jenom vinu smýt.

Vina— fena stále v patách je mi,

za sebou ji vn slyším výt,

v nebe nesmím, opustiti zemi

není možná a mé lebky štít

nechce rozraziti žádný hrom

jednou ranou, silnou ranou ve dví,

jako neplodný a suchý strom.

Ještr bolu chytá moje ledví,

myšlénky mé — hadi jedovatí,

kolem hlavy, ela se mi hatí.

Boží rodiko má, všichni svatí

mžeš-li kdo, z útrap již mi pomoz!"

Zoufanlivý tento kik a hlomoz

dsný muži byl — a kterak žon?
Úžas pepad' její líci lepou,

na šílence hledí vyjeven,

kterak pst v lysou lebku tepou;
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vše to vysvtlit si ucílovedlii

Zdšeuý kun pod ní vzpjal se chvatué,

ona sjela s ozdobného sedla,

v mdlobách na zem vlhkou padla matn.

Závise jí kvapí ku pomoci.

Náhlý vzkik, jak sova kdyby v noci

zahoukala smutnou lesa tiší.

zase se rt šílencových slyší.

Pohle na ; tvá známou se mu zdála. —
pohle ješt jednou. — známé líce:

Milota to z Ddic, poznal strýce.

Nedaleko strmá byla skála.

pyšn k nebi nla nad propastí.

Na ni pes rokytí, hloží, chrastí

vylétnul kmet jako z luku stela.

K slovm strašlivým se rozevela

ústa jeho, na Závise volá:

„Poznávám t, Otakarv duchu.

já duch nejsem, jenom kostra holá.

Z temné hrobky, z hbitovního puchu

hx)dláš za mnou? Chceš mne dostihnouti

ješt na divoké žití pouti?

Chop se, blázne, mee svého jílce,

potrestej mne ! — Hejsa, v malé chviKc

uniknu ti, uteku ti na vždy.

Poznal jsi mne podlo bílé brady?

4
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Za to, že já dopustil se zrady

na tob, chceš ty snad na mn vraždy?"

Závis kvapí, chtje pispt kmetu,

ten se skokem octnul nad propastí,

div sob zavýsk' ješt v letu,

dopad' na duo, na vždy zbaven strastí.

jimiž rozum biovalo strašn

svdomí. Tam s roztíštnou lebkou

liškám, supm, vránám bude krmí.

Lidem nelze dol pro sráz strmý. —
Na^Tátil se k dívce. Ve své brašn

našel krapet %ana, líci hebkou

potíral jí; brzo zbudila se.

Dkovala s milou nhou v hlase,

sladkým, medným, roztomilým retem

Závišovi potom vyprávla,

že tu zabloudivše, s dsným kmetem

potkali se. — Postat ladná tla,

kouzlo hlasu, krása její tváe

okouzlily jej . . .

Rok ješt neuplynul . . .

Závis, který bohatstvím a krásou slynul,

již ji, sestru krále Ladislava,

jako cho si vedl od oltáe.

Záští k nmu roste v Praze vava,

tajn proti nmu hnv se, závist rotí, —
proto na Svojanov odjel s mladou chotí.
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fX.

pvojauove, tichý lirade

na úboí žárských hor,

úsmvného shmka zor

na mušku si t již khule.

nelituje, zlaté šípy

na tvé hrdé bán st-ílí. —
Na nejvyšším valu lípy

statný kmen se v okno chýlí,

obalený bledým kvtem,

opojený sladkou vní.

Pyšn na nm ptáci trní,

hnízda lepí k stinným sntem.

Usmvavé jaro tady,

má své touhy, má své vnady, —
po tom ruchu, po tom plese

kdo ví, co jim nepinese?

Marta, žena astalova.

vyšla na val. V modrém vzduchu

velebn se vže ztápí. —
Modlitbiku šeptá v duchu.
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jednotlivá ua hlas slova.

když tu slyší klekot ápi.

„luu, kam pak letí asi?"

uklouzlo jí se rt mau;
odhrnuje s ela vlasy,

oko zaste clonou dlan.

K jinému on nele luhu.

Kavky v hluný roj se shání,

když se vznesl v rychlém kruhu

nad nejvyšší hradu bání,

na které si nyní hoví.

Usmála se Marta tomu

úsmvem, jenž radost jeví,

hlavou kývne, vážn poví:

„A mi potom lidé eknou,

že ten ápi zoban neví,

do kterého patí domu.

Mám již všeho znalost pknou."

Zaioila se jak mladá,

ubíhala jako voda,

úsmvnýma praví rtoma:

„Poslechni, ty starý, škoda,

že pan Závis není doma.

Na vysoké vži use áp :
—

nic ti pi tom nenapadá?" —
Starý klíník mhouí hledy,

polohlasem praví žen

:
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^Po/oruju xatrolcn,

už jsem na vše díívno k;ip\

Co mi po tom naposledy,

po takové bajce ápi?"

Vyšel sob do pístnkii,

natáh' sob dobrou kápi:

alo když se oci venku,

l)odival se na vž taky.

^I pan Závis, bohatýr,"

praví sob mhoue zraky,

„ten má vru starost jinou,

než-li bdíti nad rodinou.

Kdo chce míti kolem mír,

nyní musí zaít s vojnou,

loupežníky, vlkodlaky

a tu peleš lotr hojnou

vyhubiti — a pan Závis

vytáh' na to hnízdo Smojnou.

Dnové v moi vku tonou.

Co se stalo v tichém hrad,

nevdomí není clonou

zastínno klíníkovi.

Probírá se stará ruka

v prošedlé již, dlouhé brad,

až se klíník kojí slovy

:



„Kdo pak za to? í to vina?

Ovšem kdybych byl ml syua,

moh' jsem míti také vnuka,

ddice své slávy, chlouby." —
Teskutý zvuk polní trouby

zalehne mu náhle v uši.

„Už jsou tady, na mou kuši!

u sta das! kde jsou klíe?"

Kápí lysou hlavu chrán
rozbhnul se k hradní brán.

Tam pan Závis v ele jízdy,

úsmvný jak jarní den.

„Starý brachu, s temi hnízdy

hotovi jsme teprv jen.

Vrný Pete mého nebe,

vydej úet ze své vlády.

Napomínal jsem já tebe,

že mi nikdo nesmí na hrad!"

Sibalovské jaly spády

klíníka; i mlí krátko,

starou hlavu smutn vsí.

„Za mými se stalo zády,

ale hnv tvj pec mne dsí.

Pane, hrozná moje vina,

provinil jsem velmi mnoho.

Na hrad víc o jednoho:
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roztomilé jezulátko,

malikého tvého syua."

Pousmál se Závis trochu,

šastným okem mrsknul po ném.

„Dobe, dobe, vrný hochu,

všechno bude odpuštno." —
Otoil se s bujným konm.
„Zajatce, jichž smutné vno
mlo býti na akanu,

propustíte na svobodu,

v kteroukoli svta stranu

nech jdou. — A my nyní k hodu í"*

* *
*

Hvzdiky prý okýnka jsou nebe,

jimiž asem andílkové hledí,

kde co koho heje, kde co zebe.

Nevím, zda báj pravdu dí, neb nedí.

Co nám na tom? Pravda jistojistá,

když pan Závis, nejšfastnjší z lidí,

vejít k choti v komnatu se chystá,

v nebi spor, ten ten že málo vidí.

Rek, jenž v palu vášní zimným mrazem,

v citu bouích silným dubem býval,

nyní zádumriv hleih' na zem

a sn krásných pozoruje píval.
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Zání jako v zimním slunci jíní

jsou ti snové, — nejsou beze chladu.

Ozaují blahem, teskném stíní,

sladké tuchy probouzejí vnadu.

Vstoupil za práh, za nímž blaha íše.

Velebný zrak hledá choti lze.

Ona spí — a jemn, lehce dýše.

.Tako v svžím snhu rudé rže
nach jest, po líci se prostíraje.

Zírá Závis ve hrudi dech taje.

Na kolébce pod modravou clonou

poklad nejvtší — a pec tak malý. —
V sladkém opojení líce tonou,

šastnou slzou oko se mu kalí

Vánek veerní, jak lehce, hebce

slétá, aby neprobudil kvítka,

tak se schýlil Závis ku kolébce,

ku kolébce milostného dítka.

Luzn snivá, krásná je ta báje

otcovského blaha, nhy, štstí,

jako skazka o pvabech ráje,

již v svých upomínkách lidstvo pstí.



Svtlá jo to hvzda, /iíci v šoro.

perla tiše tkvící moro na (In;

slab o ní píše liilskó pero,

lidská ústa mluví o ní chladn.

Nevypoví lovk, co v ní cítí.

nedolíí kouzlo jojí moci

Tajná, silná jest, jak zlaté kvítí

na kapradí v svatojanské noci. -

Oko Závišovít — úsvit ranní —
slza v tvái — v kvtu rosa bílá.

Tiše schyluje se k nžn paní.

kterou kouzlo krásy obestýlá.

Jako by byl poslem svtla denním,

ona bohyní té krásy zem,
probouzí ji lehkým políbením,

celuje a v náru jímá jemn.

To jsou ony chvíle v lidském žití,

jež má lovk pouze za odmnu
v neustálém útrap vlnobití,

které všedních tužeb kal a pnu
na pobeží našich pání vrhá,

za to kvty sn v hloub zhouby vrhá.
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Když se k nmu vine chof a máti,

když on líbá elo, kade, líka,

u každého nebes okna státi

vidíš zvdavého andlíka.

Pak pan Závis na vše strany píše

po své milé vlasti, do ciziny,

zve kvt všeho panstva, chloubu íše

na synáka svého slavné krtiny.

Letí posel k svaku Ladislavu

vzkaz a radostnou mu nesa zprávu,

jiný kvapí zase k Praze v dáli

s tímže vzkazem ku eskému králi:

„Splniž prosbu otci blaženému,

kmotrem budiž, králi, dítku mému!"

Ladislav král, jak to slyší medle,

s družinou již sedí v zlatém sedle.

Jen král Václav odpovídá jemu

:

„Oekávám, Záviši mj, tebe

!

Pospol na tak nebezpené dráze

k Svojanovu dorazíme snáze."

Tak pan Závis, blaha svého nel)e

leskem korun ozdobiti chtje,

k Praze s komonstvem svým na kvap spje.
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X.

prdce rozkoší se chvlo l)lahoii,

když pan Závis stanul nade Prahou.

Dávné dol)y radosti a tuchy

vidí kolem míhat se, jak duchy.

Tolik velkých, malých upomínek

rojí se a splétá v pkný vínek.

Jiné myšlénky mu duší blesknou;

myslí na dít a na cho tesknou.

Od ní královn své závoj nese,

nad nímž srdce radostí se tese.

Jemnji se vlákna k sob vinou,

jemnji než každou pavuinou.

Jako slunce paprsky jsou v kruhu;

pohled v n a jak bys hledl v duhu.
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Když pan Závis v msto vjíždí branou,

ze všad divné, tajné septy vanou.

Král ho vítá, zve ho vlídn k hodu.

aby na hrad vešel bez prvodu.

A pan Závis, šastná, dobrá duše

jde tak na hrad. málo zlého tuše.

Vystrojeny skvlé kvasy, hody,

hojnost krmí, vína jako vody.

Dvoanové jedí, pijí piln.

pi tom rozmlouvají kratochviln.

Jen pán z Dub má dnes chvíli divnou:

zamraené rysy jeho líce

jaksi divn na Zá\dše kyvnou,

nm vážného cos zvstujíce.

Závis v hluném roji tom a tlumu

nepochopil Hynka z Dub dumu.

Poje, popil spokojiv se málem,

za to víc se l)avil s mladvm králem.
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Nevidí, jak okem zléliu skítka

pozírá uaíi králova cliof Jitka.

Netušil, jak hiiévu strašná struua

cliví se v duší biskupíka lininu.

Spokojenost v líci Závišov,

vtí}) a poklid v každém jeho slov.

Náhle královn se dvorné klaní:

„Dovoliž mi, královská má paní.

abych darem poctil milost tvoji.
•"

Zraky všeclinch utkví na závoji.

Skvostná vru práce, pravé divy.

také nevidli, co jsou živi.

Královna, jak na ni zvd" by kopí.

se zlatého kesla se tu vzchopí!

„Vru skvostným obmyslil' s mne darem, —
jisté utkán kouzel tvojich arem.

Tenkráte se mýlíš, kouzel miste,

poznávám cíl tvého daru byste.
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Aj mne nedostaneš do svých tenat,

abych láskou mla šílit, stenat.

Yím, že Kunhutu jsi zmámil nžnou,

po tom hrál si s Jitkou, druhou knžnou.

Lituj u, že jenom jsem se tekla

této pavuiny, díla pekla."

V ohe, na nmž vonná myrha hoí,

drahocenný závoj hnvn noí.

Závoj jedním dechem ve chmýr vzplane:

„To jest mj dík za tvj poda, pane!"

Dvoanové hledí udivení:

Závis zble, jak krve když v nm není!

Nedl slova, obrátil se rázné

a jde — bez poklony, bez vší bázn.

Vyjde na nádvoí, zavzní rohy,

devt muž skoí ze zálohy.

Devt silných muž v plné zbrani,

jak by hnali proti líté sani.
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Proti iiiiiu stojí jako inrakv.

výhní liiivu rozpáleny zraky.

Aj, tu jeden zvolá nenadále

:

„Záviši, jsi vznm svého krále.

Marný zápas, vydej me v moc naši!"

Smál se Závis: „Nežertujte, braši!"

Když však druhý po mei mu skoí,

divoký blesk jemu šlehne z oí.

Nezavznl to hukot po nebesku,

ani kmitný tpyt to nebyl blesku:

zem duní, svítí tžké pilby;

zápas, jak den soudný tady byl by.

To pan Závis devíti se brání:

jeden padá s rozpoltnou skrání.

Druhému zbra chab na zem klesla;

kácí se, jak lo, jež nemá vesla.

Bil se Závis, jak se reku sluší.

bil se siluvm tlem, chvtrou duší.
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I,e v tom okamžik jej zradil písti:

jeho me se v tisíc ždibc tíští.

Když tu uových odéuc jdou roje,

stojí sám pau Závis beze zbroje.

Zuaveu zavrávorá jako zpilý

a jest zajat, spoutáu bez násilí.

K Bílé vži rota s uím se bére.

zapadají za uím od žaláe dvée.

Kdo myslí, že svou mže zváti hroudu,

jsa pán, i erva mže zváti k soudu.

I vyslýchá, i soudí, radí, hrozí

a po bok ješt stoupuou soudci mnozí —

Kdo divil by se, že král Václav v hnvu
jak soudce zase, písný, bez úsmvu.

Že oko jeho výhe zlosti taví,

že k Závišovi neúprosn pra\T:
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;Já na otci mém odpouštím ti zrady,

jen po mé matce vydej zemské hrady.

Chci právu, po tvém nejsem dychtiv zlatu

a zdraháš-li se, v ruce padneš katu!-'

Stál Závis klidn, jako krásná socha,

a dlouhým hledem mil krále — hocha.

.,Nic nepemítej," král mu na to vece,

Jsem vlada tvj a pinutím t pece!"

Hnul Závis rukou, zainela pouta.

Tu Hynek z Dube skoí k trnu z kouta

:

„By volný mluvil, kdo té vyve z nouze,

má právo žádat, vc to práva pouze!"

Král pousmál se. „Ra se mírnit, kmete;

svým pychem k vtší písnosti mne zvete.

Pry s vaší pýchou, zdrtím vaše vzdoiy,

i kdyby velké byly, jako hory!~

Pan Hynek ze, že mamo dráždit lvici,

v»t:il, knili k nnliám hodil rukavici.
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„Když, pane, v erbu nemáš svaté právo,

tu nevím, jak tvé íši bude zdrávo!"

A yjíel z Praliy, za ním etná jízda,

s ním mnozí na své hrady, pevná hnízda. —

Pan Závis v poutech smírn králi radí:

„Jsme chybám pístupnjší, když jsme mladí.

Ta zkušenost z mé mysli nevymizí,

vždy v mládí též jsem padl v sít cizí.

Pych mladistvý mé ruku podal zvli

a na otiny zkázu plán jsme kuli.

Co stalo se, to praví letopisy,

le vedle toho má íst každý kdysi:

Pan Závis pozdj napravil své híchy. —
Dím tob, neboj se té eské pýchy.

Hled pivít k svému trnu, ku své pleci,

co Cechové jsou, co jsou vrní reci.

Hled z eských srdcí pevný štít si skouti, •

ta za prvodce vezmi na své pouti.
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Pry s ziskuchtivou cizinou, pry s hady!

Pak vydám tob, pane, zemské hrady.

Pak, lépe eeno, je vydám zemi,

a matkou tvou vše odkázáno je mi.

Dnes Cechm jest jich teba na obranu!" —
„Zvo", zvolal Václav, „zvo si smutnou hranu!

Však ve svém vladai se zmýlíš skorém —
mne neoblomíš takým tvrdým vzdorem.

Nech dále erná klenba Bílé vže
tvé hrdé mysli vzdor a pýchu steže!

Rád ješt nkdy padneš na kolena,

lkát budeš o milost, jak chabá žena!"

V khn Bílé vže rota reka vlekla,

v klín, jenž se mraí, jako jícen pekla.
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XI.

Plo léto, podzim, zima kolem. —
Pan Závis v erném klenutí

sám se svým vzdorem, se svým bolem.

Král rozkazuje, hrozí kolem

i muírnou, — le nenutí

se Závis ješt poslechnout

a poslouchá jen inkot pout.

Zem zvítzila nade mrazem
a líce sob myla v snhu.
Ta v dovádivém lehkém bhu
v snech rozbhlo se jaro na zem.

A bží, bží, nelení;

kam šlápne, všechno zelení,

kde poodeve snivá oka,
již usmívá se fijaloka.

Má na sta luzných tovar
a rozsévá je v rozmaru

kol Bílé vže a pak znovu,

až ku tichému Svojanovu.



— 69 —

V nm, obklopeném tvrzemi,

v nm bledá žena v hrozné muce

své líce m}'je slzami

a v žalu bílé lomí ruce.

Když usne synek, malý spá,

jej matin kvilný budí plá,

když zdšené se rob budí,

jej matka vine k svadlé hrudi.

„Kde, poupátko mé, otce máš ?

Ach, nepla, malý sirotekii,

i \íš, jak smuten osud náš,

jak tatíka ti jali v léku?"

Le náhle osech' vlhký zrak

a Jitka vzchopila se k inu.

,.Jsem ženou, matkou také však

a otce musím vrátit synu!"

Svit nadje jí v duši pa
i tajn opustila hrad.

Jen nadj nesla a to dcko, —
co z všeho blaha zbylo, všecko.

I snížila se potupn,

ped králem klesla na stupn
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a v slzách k nmu zvedla dít:

„Snad tento ervík obmkí t!"

Tu pánm, co jich kolem jest,

zrak zakalily náhle slze,

že na vše patí jako v mlze.

Král novou ješt snová lest.

Již soucit trhá sílu hrází,

jež dány lidské vzdornosti.

Cos paní šeptá v dvornosti

a k Závišovi v žalá vchází.

a pomni na své dít, na svou cho."

„„Já pamatuju na n v noc i den; —
že se mnou jsou, mi kouzlí každý sen.""

„Své vzdorné mysli, zavilosti nech

a pomni o své choti úzkostech."

„„Nech slzy v ernou noc jí zkalí zrak -

ví, jak jest, že se musí státi t^k.""
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„Slyš, když ji erné smrti schvátí stín,

kdo siré dít pijme na svj klín?**

„„Je lovk tady jenom do vku;
když lovk ne, bh pítel lovku/"

„Tvj popel teba nebude mu svat

a v bíd tebe bude proklínat!''

„„Nuž potom vždycky možnost ješt jest,

že doví se, co byla otci est.

Tvých slib kluzká, studená jest hla;

bu spl mou žádost, neb se klidn vra."*

Král odchází a elo jako noc. . .

„Mj Záviši, ty vli máš, já moc!

Dál samota tvé vášn sílu kro!" —
Král zmizel; chot nespatila cho.

Má láska vn stejnou známku,

je vn stejn silný její stvol,

jak pravil kdysi krásn apoštol.

Pro bála by se pout a zámk?
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Je ticho, jako v pustém chrámku —
a truchlý smutek rozprosten je kol -

vždy msíc v bledost všechno líe

tak chladn hledí v slzný lidstva dol.

Te rachotily v zámku klíe. . . .

Vž Bílá dokoán jest odevena.

To lepá, krásná Závišova žena

již ukojivši zlatem chtíe

a lakotu, jež chot steže,

jak stín se táhne klenbou vže.

Jak silná, ó jak mohutná jsi, touho,

by na svobod byl již za nedlouho

!

Jak jásavá jí píse v duši zvuí!

Jak šílená mu padá do náruí.

,.Jsem zase na vždy, vn tvoje!"

Pan Závis, cít blaha zdroje,

se zalek' blížícího boje.

Jej zapísahat vným blahem budou

rty její, vným klidem zaklínati.

Cest velí zstati, kde žalá nudou

jej strašnou rozumu co nejdív zba\-í,

neb hladomorny pojme jícen tmavý,

neb záhy pijdou nelítostní kati
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•a na šij zvednou široinu rudou.

A pjde-li s ní? — Svoboden je na vždy -

a na cti svojí dopustí se vraždy. . .

„O Jitko, Jitko!'' zalkal v strašném žasu.

Pak uchopil tu vjiiublou a chudou

a nžnou ruku její, — ruku jemnou, —
jak šílený ji líbal; — objal v pasu

to štíhlé tlo, rty se tekly ela. . . .

Ni slova. . . . Neml pro to štstí hlasu.

A drahn, drahn uplynulo asu,

než Jitka dla: „Záviši, pojd se mnou!"

Jak strašná propast ped nimi by zela,

a slova její vánkem byla nad ní.

Jen studeného vzduchu rtové chladní

jich ela celovali — v tomto hrob. —

Le Závis neopouštl kobku temnou. —

^Pro váháš," mluví bledá Jitka tkliv,

„i nechceš vidt naše malé rob,

jak na svt hledí modrým okem sniv,

jak líka jeho kvetou nad poupata,

jak za radosti tleská ruikama.
jak za žalosti pláe: ,,Tata, tata~

—

a ke mn tulí se a lkaje: „Mama."



Pro váháš? Ztraceni jsme okamžikem 1

Já odhodlána ke vší obti.

já žena v boji s hrozných útrap šikem, —
béd na mne sype se, jak šíp dešt

:

on rozmýšlí se, bože, váhá ješt,

on — má-li otcem býti robtil-*

Zrak její jako lvici zaplál znáhla.

když v skok se chystá po svých mládat vrahu.

A již již silou obrovskou jej táhla

a vlekla jej až ku žaláe prahu.

Zde síla opustila její páže.

Jen hlasem hrobovým se ješt táže:

^Ty nechceš, Záviši mj, mému blahu ^

Ty nevíš, co ti láska k synu káže?"

On mlí. strašné rozpaky jej muí.

Jak bystina, když s hor se ítí svahu

když letí rychleji než stela ruí,

tak náhle strašným jekem hlas jí zvuí:

^Hanebný lhái, nechceš tedy za mnou?
O zsta, zsta tady, nešastníku I

Již proklínám vši tvoji lásku klamnou,

i polibky, jež na mém ele zebou

a rázem konec uinit chci všemu!"

V okamžik dvku tasí z roucha lemu. —
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a zašep: „Usta, Jitko, já jdu s tebou."

Krok jenom uinili ze žaláe. —

V tom ervenavá pochodová záe
jim šlehne v oi, v kvap se blíží vstíc.

Jdou nové stráže. Bdným spásy není.

I vzkikla strašn Jitka klesajíc

a dýka zazvonila na kamení.

Stál Závis nm, v neskonalém bolu

zel na ni jako na zlomený kvt. ,

Zda patí na živou i — na mrtvolu V

Stráž pikvapila, odvlekla jej zpt.

Když samoten byl, tmy jen stály kol,

tu jako dsn rozlícený šakal.

jej pepad' netušené krutý bol —
rval pouta, šílil, zemdlen v posled — plakal.

Tu chvly se ty stny, temné kouty,

mráz pronikal i kamením i pouty

Vždy slza muže strašnou bude vždycky.

Z té nejmenší duch roste gigantický,

kam kroí, — tam již neporoste tráva,

kam hledne — tamo strom se nezelená,

bu pomsty uchopí štít, nebo práva.

Kdo vynutil ji, potom v bdách stoná.
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XII.

plo létOj podzim, zima kolem ....

Pan Závis v erném klenutí

sám ješt se svým vzdorem, bolem.

Král káže, radí, hrozí kolem

i muírnou, — le nenutí

se Závis ješt poslechnout

a poslouchá jen inkot pout ...

.

Sli dnové kolem jeho vže,

jak jnyšlénky, jež bez otže

se táhnou širou ducha stepí.

Šly noní stíny jako zakuklenci,

iichž píšerný zjev, velkolepý

t leká, hrozí, dsí, straší.

Kol táhly divé vtry, pli ptenci

a valy boue, huel hrom,

až dostaly se na nejzazší

kraj obzoru, kde slábla síla jejich.

Když mraný podzim kráel po alejích

a v žasu chvl se každý strom,

tu nkdy zrezavlou míží
pa svadlý lístek, kde se híží

v dum vlny smutný Zá\Í3. Lí.stku zjev

mu vypráví, jak hynou, vadnou

tam venku jeho etní brati.
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naslouchá, — v zamyšlení patí

a v slzách na zem vlhkou, chladnou

a myslí na skon, na záhubu.

Vždy na mohutném silném dubu

sn, pání, tužeb, vle, nadjí

list po lísteku vadne, hyne, zmírá:

rej s nimi divé vtry svádjí.

že každá haluz bude záhy sirá. —
Co myšlének kdy lidskou myslí

kdo pozoroval prolétat,

duch o em kdy snil neodvislý.

co vze sní jsa v pouta spjat:

vše poznal Závis za ty doby.

Jak na studené mrtvých lze,

na omšené a nízké hroby,

kdys padá svží lístek rže:

tak zaletuje k nmu touhy kvt,

by volné opustit moh' kobku dusnou,

a chvíli pozorovat kraj a svt,

než slunce zlaté za hor zajde lemy,

než ervánkové na hor štítech usnou,

sn andl unavenou uspí zemi.

Rád potom semo by se vrátil zpt,

kde svtlý andl tchto vzpomnní

noc každou v jasný den mu promní.
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Pak úzkosti had, ještr zoufalosti

se nesmí k nmu svíjet v kotouích,

ni pout už nehude mu slýchat smích,

pi nmžto stydne krev a mrazí v kosti.

Zlý dravec upomínek, hltav

jenž jím se živí, prchne zmámen.

Žal náhle zmizí jako kámen,

když v klín jej hodíš víle "Vltav.

Podobných stesk rotu neveselou

den za dnem vidl táhnout ernou celou,

že stálá myšlének to byla boue.

Duch stále proti nim se stavl k vzpoue,

jak v skály blesk, v n bije bez ustání,

je trhá, jako silný vichr mrana.

Jak dlouho duše jeho klidu laná,

jak asto v zápasu již skoro smrtelném

pot studený mu kane s bledých skrání,

když hrozných pochyb hrozný pepadá jej tém

A náhle duch se vzchopí

Lev to, hívou

jenž pozatese, všechnu stádá tíse

a všechnu bolest chabou, zimomivou.

Již pochyb, zoufalosti láme míže,

pout necítí a nezná jejich tíže,

již vyletuje v prostor beze hrází
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jej mohutná a vášn plná píse.

Ta píse ! — Jeho ! — Nkdy rovna supu,

jenž rozhlédá se po krvavém lupu

a v letu o spár sob brousí spár—
a nkdy zemdlená se vlee v dáli . . .

to lev je, jenž jsa znaven, cho a stár,

se uchyluje mezi pusté skály,

by nikým nezen dokonal tu žití bh.

A jindy zas je tichá, tklivá, plná nh,

jak prMií píse malých skivánk,

jak povzdech strom, veer pi vánku

když sob vypravují, luzným zjevem vil,

kde který jinoch zaveden a sveden byl..

Nech písn té jek divý, dravý,

nech ohlas smutn usmívavý

se ozve z Bílé vže hloubi,

lid jdoucí kolem kroky staví.

Jej lítost jímá, v pospas zhouby

že vydán taký slavný bohatýr.

Tu mnohý v zamyšlení k vži sedá

a poslouchá tch divných zvuk vír

a rozechvním mnohá líc již bledá

a hnvem nejedná se chvje ruka.

Jde sestaralý, pihrbený dd
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i pouuje zdiveného vnuka,

že eský pán to Závis tamo pje,

co zakusil a vytrpl již bd.
Jdou jiní obdivovat arodje,

jenž všecko ví a umí, všechno zná

a kdyby jenom ml chu a ml vuIi,

že jist mže vyletti z duli

a na svobodu jako plaché ptáe.

V podveer plaše jako motýl bílý

se mihne dva, stane u vže . . .

Když Závišova píse rozekvílí

se nocí, srdéko jí také pláe,

krev k nachovým se líkám rychle valí,

když slyší tesknou píse o skivánku,

jen kdyby pérce mla, žlutou blánku

Již oko se jí vlhkou slzou kalí.

Jak neplakati? Vždy je také sirá. .

.

Hoch zmilitký jí zmizel nenadále

a zašel, kde voj panstvo z Rže sbírá,

by pokoilo ukrutného krále,

a pýchu potrestalo jeho mládí.

Boj o Závise eské panstvo s králem svádí!
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xm.

Z^e íš hnvu, zášti mezi králem

mezi panstvem jest již vrchovatá,

že již skoro pekypuje málem,

vypráví si o tom hrad i chata.

Již král Václav volá svého kata,

aby Závišovi srazil hlavu.

Lid se kupí pede hradní vrata,

divné ei pronášeny v davu.

Náhle jezdec mezi zástup vrazí.

^Ustupujte s cesty, zpátky, drazí!**

Ostrou dýku s velkým pergamenem

zatknul do vrat — a již letem mizí,

jak by prchal s uloupeným plenem.

Zná ho nkdo? — Je to jezdec cizí.

V žasu te král: „Zde list odpovdný

posílá ti eské panstvo, králi,

válku s ním, boj krutý, déle má-li

ješt býti vznn Závis bdný.
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Jdeme ua tvé hrady, na tvé zboží;

poínaje dnešním kuropním,

nejsi životem jist, ani jmním.

Me a oštp mezi nás se vloží!"

Tehdy rozlítil se Václav kruté

a již rozhoduje o pokut:

„Vida, jak jsou páni pyšni, chlubní! —
Miste! Závišovi hlavu srubni.

Poneseme od hradu ji k hradu,

a zí, jak znám trestat pych a zradu.

Když ji spatí se zbujného sídla,

rázem spadnou jejich pýše kídla!" —

Jde kat; v cestu vstoup' mu dvoan jeden.

„Králi, myslím, že jsi v omyl sveden.

Škoda Závišovy hlavy katu,

vru stojí ješt za výplatu.

Vru také pohledati musí,

ne snad pro ten spanilý vlas rusý,

ale pro ten její rozum zdravý.

Proto slyš, co vrný sluha praví

:
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Živého vod" odo hrailu k hrailu.

brány otevrou ti liox oilkladu.

Jsou to nepátelé etní, mnozí,

malouko se tvého hnvu hrozí.

Ale jestli po\iš: „V moci vaší

Závišfiv jest osud, vaše vzdání

ped krutou jej smrtí jenom chrání,"

koho tato slova neodstraší?

Brány otevrou ti bez odkladu.

Proto ved jej ode hradu k liradu!"

Sotva spatil zase nivn zkvetlou,

poznal Závis, že svých bratí metlou.

Piveden je ped hrad. „V moci vaší

Závis iiv je osud, vaše vzdání

ped krutou jej smrtí jenom thrání!-

Koho tato slova nezastrašiv

Dobyt Krumlov, Hradišt tak snadn
a již Hluboké tu hradby trojí

jak ti obi neústupn, chladn

proti voji Václavovu stojí.

..Pana bratra vedeme ti. Vítku,

kmene tvého nejzdárnjší snítku.
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Rychle otev brány svého hradu,

nebo subnem' hla^1l bez odkladu!'"

Odpovídá Vítek s tvrdé hradby:

„Bláhový, kdo v takou léku pad" by?

Co si myslíš, roto, toto pravíc?

Závišova hlava stojí za víc.

Udete si jenom na mé brány, —
vru dovedu se bíti s pány!"

Z ležení zas letí povel k hradu:

„Vítku, otev brány bez odkladu!''

„Neotevru také zpupné chase!"

odpovdl, — odpovídá zase.

„Na lešení se Závišem nyní!"

dí král; jak zní rozkaz, vojsko iní.

Smutn srdce umíráku bije;

ruce spjaty, obnažena šíje.

V posled Závis pohle v známých tlupu.

Hava oddlena ode trupu.—
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Zaplakal tu Václav schvácen bolem,

na sta statných pán sl/í kolem.

Panské slzy záhy usychají . . .

Lid však plakal veejn i v taji,

plakal pro Závise neustále,

déle plakal, než-li pro Václava krále.
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